
Hyvät Yhteys-liikkeen tukijat! 

Elämme pääsiäisen ja kevään aikoja. Kirkossakin on kevään merkkejä. Uuden avioliittolain ensimmäisen 
vuoden aikana ainakin 36 pappia on vihkinyt tai siunannut samaa sukupuolta olevan parin. Toista sataa 
pappia on ilmoittanut olevansa valmiit vihkimään ja vielä useammat siunaamaan sateenkaaripareja vastoin 
piispojen ohjeistusta. 

Kevään kirkolliskokouksessa käsitellään aloitetta kirkon avioliittokäsityksen laajentamiseksi koskemaan 
samaa sukupuolta olevia pareja. Kun aloite suurella todennäköisyydellä ei toteudu, vihkimään ja 
siunaamaan valmiiden pappien määrä varmaan kasvaa. 

Viisi pappia on saanut rangaistuksen tuomikapitulilta. Osa heistä on ilmoittanut valittavansa tuomiostaan 
hallinto-oikeuteen. Jos hallinto-oikeus kumoaa tuomikapitulin kurinpitotoimen, kirkolla ei ole enää välineitä 
estää pappeja vihkimästä. Silloin on hyvin todennäköistä, että kirkon avioliittokäsitys muuttuu käytännön 
kautta, kuten aikanaan tapahtui eronneiden vihkimisen suhteen.  

Kevätkokous ja keskustelu rippikoulusta 

Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry:n kevätkokous pidetään torstaina 19.4.2018 klo 18 Alppilan kirkon 
seurakuntasalissa, Kotkankatu 2, Helsingissä.  Kokouksessa käsitellään sääntömääräisiä asioita, ennen 
kaikkea vuoden 2017 toimintakertomusta ja tilinpäätöstä.  

Kevätkokouksen jälkeen klo 19 samassa paikassa järjestämme keskustelutilaisuuden otsikolla 
Sateenkaarinuoret rippikoulussa. Sateenkaariyhdistys Malkus teki syyskuussa 2017 
verkkokyselyn rippikoulukokemuksista. Tilaisuudessa esitellään selvityksen tuloksia. Muina alustajina ovat 
kirkkohallituksen rippikoulutyön asiantuntija Jari Pulkkinen ja Malmin seurakunnan nuorisotyönohjaaja 
Eppu Rantala. Puheenjohtajana toimii Tarja Pyykkö. 

Seurakuntavaalit tulevat – oletko valmis? 

Pappien käytännön rinnalla toinen tapa vaikuttaa kirkon avioliittokäsitykseen on osallistua 
kirkon päätöksentekoprosessiin, vaikka se onkin hidas. Ensimmäinen askel on syksyn seurakuntavaalit.  On 
aika perustaa valitsijamiesyhdistyksiä ja etsiä ehdokkaita.  Kahden vuoden kuluttua nyt valittavat 
seurakuntien luottamushenkilöt ovat mukana valitsemassa seuraavan kirkolliskokouksen. 
  
Tulkaa kaikki –liike lähtee vaaleihin avioliittoa koskevalla sloganilla #tahdonkirkossa. Liike valmistautuu 
vaaleihin teematapaamisessa lauantaina 14.4. klo 15.30 Alppilan kirkolla, jossa käydään läpi sekä vaalien 
aikataulua että teemaa. Liike tarjoaa myös konkreettista apua vaalityöhön. 

European Forum Roomassa toukokuussa 

Yhteys-liikkeen tärkein kansainvälinen yhteistyökumppani European Forum of LGBT Christian Groups 
järjestää tänä vuonna vuosikonferenssinsa 9.-13.5.2018 Roomassa. Konferenssiin voi vielä ilmoittautua 
lomakkeella https://form.jotformeu.com/73414456823357.   
  
Yhteys-liike maksaa Arcuksen kahden virallisen vuosikokousedustajan ja yhden johtokunnan nimeämän 
osanottajan kaikki kustannukset. Sen lisäksi voimme antaa avustusta muiden 
matkakustannuksiin.  Vapaamuotoisen matka-avustushakemuksen voi lähettää maaliskuun loppuun 
mennessä osoitteeseen ulsars@gmail.com 
  
Siunattua Hiljaisen viikon ja Pääsiäisen aikaa! 
  
Ulf Särs 
johtokunnan puheenjohtaja 
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